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Vyjádření města k žádosti o souhlas se stavbou na pozemcích p.č. 367/4, 363/1, 363/2, 363/8 
363/9, 363/7 v k.ú. Nové Město na Moravě ve vlastnictví města - stavební záměr - zdravotní 
středisko PROBE na ul. Masarykova, Nové Město na Moravě

Město Nové Město na Moravě, na základě stanovisek předložených dotčenými správci města, s 
předloženým záměrem souhlasí a požaduje dodržení níže uvedených podmínek jednotlivých správců 
majetku města.

Vratislavovo náměstí 10 3,
5 92 3 1 Nové Město na Moravě

Dne 28.12.2020,27.1.2021 a 28.1.2021 jsme obdrželi Vaše žádosti o souhlas se stavbou na 
pozemcích p.č. 367/4, 363/1, 363/2, 363/8, 363/9, 363/7 v k.ú. Nové Město na Moravě ve vlastnictví 
města - stavební záměr - zdravotní středisko PROBE na ul. Masarykova, Nové Město na Moravě .

Vyřizuje/linka
Lenka Stará / 566598312

Správa místních komunikací (MK)
Kontakt na správce : Petr Ptáček, odbor správy majetku města
tel :+420 566 598 364, mob.:+420 724 775 894, email:petr.ptacek@meu.nmnm.cz

Nové Město na Moravě
1.2.2021

PROBE trade s.r.o.
Karáskovo náměstí 2457/17
615 00 Brno

Naše značka
MUNMNM/ 
32330/2020-3

X
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Váš dopis značky/ze dne 
/

Souhlasíme s připojením parkoviště a obslužné komunikace k místní komunikaci (MK) v ulici 
Drobného zřízením sjezdu (popř. zřízením křižovatky a sjezdu dle vyjádření PCR). Podle Smlouvy o 
smlouvě budoucí darovací budou obslužná komunikace a parkovací místa uvedena v projektové 
dokumentaci bezúplatně převedena do majetku města. Není proto třeba uzavírat s žadatelem 
"Smlouvu o užívání pozemku a jeho způsobu".
Připojení obslužné komunikace k MK (ul. Drobného) bude provedeno tak, aby splňovalo všechny 
podmínky bezbariérového pokračování chodníku. Povrch sjezdu z parkovacího místa vyhrazeného 
pro vozidla tělesně postižených osob bude proveden materiálově stejně, jako na něj navazující 
chodník.
Žadatel podá na odboru DOPVV MěU Nové Město na Moravě žádost o povolení připojení 
pozemku k místní komunikaci.
Informace - Petr Ptáček (tel. č. : 724 775 894 , e.mail petr.ptacek@meu.nmnm.cz)

TELEFON FAX E-MAIL BANKOVNÍ SPOJENÍ
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Bez připomínek. V zájmovém prostoru se nenachází zařízení ve správě města.
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V zájmovém prostoru se nachází zařízení ve správě města - odpadkové koše, tyto budou před 
zahájením stavby vlastníkem přemístěny.

S odpady vzniklými v rámci stavby, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o 
odpadech.
Při realizaci stavby bude umožněn svoz nádob na komunální odpad. V případě neprůjezdnosti MK 
budou nádoby svezeny na dostupné místo.

Stanovisko správce sportovišť a hřišť a mobiliáře v majetku města
Kontakt na správce : Marcela Popelková, odbor správy majetku města
tel :+420 566 598 363, mob.:+420 724 775 895, email:marcela.popelkova@meu.nmnm.cz

Správa bytového majetku
Kontakt na správce : Marcela Popelková, odbor správy majetku města
tel :+420 566 598 363, mob.:+420 724 775 895, email :marcela.popelkova@meu.nmnm.cz

Správa odpadového hospodářství
Kontakt na správce : Marcela Popelková, odbor správy majetku města
tel :+420 566 598 363, mob.:+420 724 775 895, email:marcela.popelkova@meu.nmnm.cz

Na stavbou dotčených pozemcích se nachází zařízení veřejného osvětlení v majetku a správě 
města.
Dále upozorňujeme, že na styku pozemků s p.č 303/7 / místní komunikace s chodníkem ul. 
Drobného/k.ú. NMNM, že na pozemku č.p. 363/7 k.ú. NMNM se nachází stožár VO a 
podzemní kabel veřejného osvětlení v majetku a správě města. V případě požadavku investora 
stavby na posunutí sloupu VO, upozorňujeme, že veškeré náklady spojené s přemístěním sloupu 
VO budou hrazeny investorem stavby. Na pozemcích 363/4 a 364/1 je položen zemní kabel AYKY 
-J 4x16 v ochranné trubce typu AROT DN 63 se zemnící páskou FeZn 30x4, a nadzemní rozvaděč 
VO pro tento světelný okruh. Požadujeme, před případným zahájením stavebních prací, na těchto 
pozemcích provést vytýčení stávajících kabelových rozvodů veřejného osvětlení, které zajistí na 
požádání Technické služby Nové Město na Moravě (p. Pavel Poul, 725 570 574). V průběhu 
stavebních prací prováděných na uvedených pozemcích rovněž nesmí dojít ke snížení krytí 
zeminy nad stávajícími kabelovými rozvody VO, k poškození stávající zemnící soustavy veřejného 
osvětlení a dále nesmí být poškozeny stávající sloupy či svítidla. Případné stavební úpravy 
převezme, před záhozem zeminou, správce veřejného osvětlení p. Vladimír Dobiáš, tel. 566 598 
354, e-mail: vladimir.dobias@meu.nmnm.cz.

Správa veřejného osvětlení (VO)
Kontakt na správce : Vladimír Dobiáš, odbor investic
tel :+420 566 598 354, mob.:+420 724 947 762, email:vladimir.dobias@meu.nmnm.cz
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Bez připomínek. V uvedené lokalitě se nenachází majetek ve správě nebytového hospodářství.
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Bez připomínek. Předloženým záměrem nejsou dotčena zařízení ve správě vodního hospodářství 
města.

Po ukončení stavebních prací požadujeme, dle vyhlášky města č. 2/2015 o digitální technické mapě 
města, zaměření výškového i polohopisného stavu v digitální formě ve formátech dgn nebo shp a 
jeho předání správci Oddělení informatiky MěU Nové Město na Moravě, který potvrdí převzetí 
zaměření pro účely dokončení příslušných řízení vedených v této věci Odborem stavebním a 
životního prostředí MěU Nové Město na Moravě.

V zájmovém území se nachází vzrostlé stromy a travnaté plochy. V případě stavby by město o tyto 
plochy přišlo. V případě kácení stromů je třeba povolení orgánu ochrany a přírody.

Majetková správa
Kontakt na správce : Ing. Tatána Vinklerová, odbor správy majetku města 
tel :+420 566 598 365, email:tatana.vinklerova@meu.nmnm.cz

Stavbou jsou dotčeny pozemky ve vlastnictví města.
V souladu s usnesením RM č. 24/22/RM/2020 ze dne 16.03.2020 požadujeme:
1) uzavřít Smlouvu zakládající právo provést stavbu, a to mezi městem Nové Město na Moravě a 
investorem.
2) uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí darovací na infrastrukturu vybudovanou investorem na 
pozemcích města, zejména se jedná o chodníky, parkovací stání, komunikace, apod.

Správa informačního systému města
Kontakt na správce : Zbyněk Grepl, oddělení informatiky
tel :+420 566 598 390, mob.:+420 602 553 996, email: zbynek.grepl@meu.nmnm.cz

Správa veřejné zeleně
Kontakt na správce : Ing. Zdeněk Krejčí, TS služby s.r.o. Nové Město na Moravě 
tel :+420 566 598 809, mob.:+420 724 950 465, email.zdenek.krejci@ts.nmnm.cz

Správa vodního hospodářství
Kontakt na správce : Miloš Hemza, odbor investic
tel :+420 566 598 352, mob.:+420 606 725 513, email.milos.hemza@meu.nmnm.cz

Správa nebytového fondu města
Kontakt na správce : Ing. Radek Fila, odbor správy majetku města 
tel : + 420 566 598 360, mob.:+420 723 190 997, email:radek.fila@meu.nmnm.cz

mailto:tatana.vinklerova%40meu.nmnm.cz
mailto:zbynek.grepl%40meu.nmnm.cz
mailto:email.zdenek.krejci%40ts.nmnm.cz
mailto:email.milos.hemza%40meu.nmnm.cz
mailto:radek.fila%40meu.nmnm.cz


1 -»

S pozdravem
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Stanislav Marek 
místostarosta města

Na vědomí: Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor SŽP, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové 
Město na Moravě

Vyjádření z pohledu investic
Kontakt na správce : Miloš Hemza, odbor investic
tel :+420 566 598 352, mob.:+420 606 725 513, email.milos.hemza@meu.nmnm.cz

Upozorňujeme, že v dané lokalitě bude realizována společná akce města NMNM, Kraje Vysočina a 
SVK Žďársko, a to stavba "11/360,11/354 Nové Město na Moravě - okružní křižovatka". Tato stavba 
by měla být realizována v období 04-10/2021. V rámci této stavby dojde k dopravnímu omezení 
příjezdu v této lokalitě. Kontaktní osoba pro podrobnější informace: Miloš Hemza, tel. 606 725 513, 
milos.hemza@meu.nmnm.cz.
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